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Burgemeester Jan Heijkoop tijdens nieuwjaarspeech
“Onze betrokkenheid is een groot goed”
Volgens burgemeester Jan Heijkoop
mogen we in Hendrik-Ido-Ambacht
trots zijn op onze betrokkenheid. In
zijn jaarlijkse nieuwjaarspeech van
maandag 6 januari maakt hij tevens
ruimte voor een aantal persoonlijke,
soms kritische noten.

Extra aandacht
De burgemeester memoreert het gevoel van onbehagen. Over de zorg,
bij de politie en bij het onderwijs.
“Een echte visie van het kabinet ontbreekt”, laat Heijkoop strijdbaar horen. Hij is tevreden over de extra aandacht voor mensen met Alzheimer,
voor alle vrijwilligers (Zomerparkdag),
de aandacht voor duidelijke taal van
de gemeente, de bouw van het circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom
en de ingediende Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem die een impuls
moet gaan geven aan de economie.

Als eerste wenst de burgemeester
wethouder Steven van Die, die vanwege ziekte tijdelijk zijn werk neerlegde, beterschap en een spoedig
herstel. De burgemeester staat vervolgens stil bij het overlijden van
een jonge vrouw door huiselijk geweld en bij de overlast van jongeren op de Sophiapromenade.
Fijne toekomst
Zijn slotwoorden zijn verbindend:
Toleranter
“Iedereen wil fijn wonen in een
Hij vindt dat de jeugd moet inbin- schone en veilige leefomgeving.
den met drugs en vernielingen, maar Als gemeente dragen we daar
ook dat bewoners soms wat toleran- graag aan bij. Er is in Hendrik-Idoter mogen zijn ten opzichte van de Ambacht grote betrokkenheid voor
jeugd. Ook het stikstofdossier komt elkaar en elkaars mening. Proost op
aan bod in de speech. “Wat begon de jeugd, op gezondheid, op een
als een grote maatschappelijke fijne toekomst en op vele mooie
steun voor agrariërs en bouwers, momenten met elkaar.”
eindigde, mede door de ontregelende uitspraken van de Raad van De gehele speech vindt u op
State, in verregaande polarisatie.”
www.h-i-ambacht.nl/njtbmjh20.
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Agenda
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Van 10.00 tot 12.00 uur
Kindersportkledingbeurs
Sporthal de Ridderhal
www.hi5ambacht.nl
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Kindersportkledingbeurs
in de Ridderhal

Werk in de wijk

Na een oproep van Hi5Ambacht is doel. Locatie: sporthal De Ridderhal.
in november ontzettend veel kinder- Meer informatie: www.hi5ambacht.nl.
sportkleding ingeleverd. Deze kleding krijgt nu een sportief tweede
leven. Deze actie is een initiatief van
Hi5Ambacht in samenwerking met
Stichting Leergeld, Stichting Cascade
en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
1

Gratis entree en activiteiten, op = op
Op zaterdag 18 januari 2020 mogen alle kinderen uit Hendrik-IdoAmbacht tussen 10.00 en 12.00 uur
gratis 1 set sportkleding, 1 paar
sportschoenen en 1 sportattribuut
uitzoeken (zolang de voorraad
strekt). Ook kunnen ze deelnemen
aan een sportieve activiteit en een
workshop kleien. De eerste 200 kinderen ontvangen een nieuwe bidon
bij binnenkomst. De sportmaterialen
die overblijven gaan naar een goed

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

2

3

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Hoge Kade; werkzaamheden
buitenruimte nieuw binnenbad
en sloop oude binnenbad
‘De Louwert’:
tot eind april 2020.
Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost. afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper:
t/m vrijdag 24 januari 2020

4

•

Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark:
tot 31 december 2020.
•

Elzengaarde, Perzikengaarde,
Morellengaarde: aanleg extra
parkeerplaatsen en vervangen
grasbetontegels in parkeervakken door andere waterdoorlatende stenen:
t/m vrijdag 17 januari 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan

Officiële publicaties
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Ambtshalve uitschrijvingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van gende adresgegevens opgenomen:
: onbekend
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo- Adres		
: onbekend
ten de adresgegevens te wijzigen van: Woonplaats
Land		
: onbekend
Kun, V
10-08-1979
14-11-2019
De registratie als inwoner van NederHet laatst in de basisregistratie per- land is hiermee beëindigd.
sonen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats De gemeente heeft deze wijziging
is bij de gemeente niet bekend. De doorgegeven aan allerlei instellingen
gemeente heeft na onderzoek de vol- zoals: belastingdienst, uitkeringsin-

stanties, pensioenfondsen en zorg- dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouverzekeraars.
ders. Dit doet u binnen zes weken
Deze wijziging heeft gevolgen voor na de dag van deze bekendmaking.
voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
pensioen.
aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u Hendrik-Ido-Ambacht.
het niet eens met dit besluit? Stuur

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Voorlopige voorziening
U kunt, indien u een bezwaarschrift
bij het college heeft ingediend, een
verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

len bij genoemde rechtbank via de
website van De Rechtspraak (https://
www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/ Rechtszaak-starten).
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Kijk op de genoemde website
voor de precieze voorwaarden.

Kennisgevingen
Besluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet geluidhinder
heeft besloten om voor het bouwplan twee-onder-kap-woning aan de
Vrouwgelenweg 3 en 5 in HendrikIdo-Ambacht, de volgende hogere
waarden vast te stellen:
• Besluit hogere grenswaarden tot
maximaal 52 dB voor de woning
Vrouwgelenweg 3 en 49 dB voor

de woning Vrouwgelenweg 5 (be- Postbus 34, 3340 AA Hendrik-IdoAmbacht. Het bezwaarschrift moet
sluitdatum 24-12-2019)
zijn voorzien van een handtekening
en ten minste bevatten: naam,
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit adres, telefoonnummer en eventubesluit op grond van de Algemene eel e-mailadres van de indiener, de
wet bestuursrecht een bezwaarschrift dagtekening, nummer/kenmerk van
indienen binnen zes weken na de da- het besluit waartegen het bezwaar is
tum waarop het besluit is verzonden. gericht en de reden van het bezwaar.
Dit kan bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,

U kunt ook digitaal een verzoek
om voorlopige voorziening instel-

Verkeersbesluiten elektrisch oplaadpunt
Wij informeren u over verkeersbe- Elektrisch oplaadpunt Fonteinkruid straat. De bekendmaking van de en ligt voor een ieder ter inzage in Ido-Ambacht.
sluiten Elektrisch oplaadpunt Baars, en Gereserveerde gehandicapten- verkeersbesluiten is terug te vinden de publiekshal van het gemeenteElektrisch oplaadpunt Dadelgaarde, parkeerplaats op kenteken Maurits- op www.officielebekendmakingen.nl huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 13 januari 2020, 20:00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende 8.		 Raadsvoorstellen Welzijn,
voorstellen:
		 Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Vaststelling aanpak
7.		 Raadsvoorstellen Algemeen 		 begeleiding statushouders
		 Bestuurlijke Aangelegen9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke
		 heden - Financiën
		 Zaken - De Volgerlanden
7.1 D Regionaal inkoopbeleid
		 Geen raadsvoorstellen
7.2 H Veertiende wijziging
10.		 Comptabiliteitsbesluit
		 Gemeenschappelijke
11.		 Sluiting
		 Regeling Drechtsteden
7.3		 Protocol accountantscontrole U kunt de stukken via de gemeen		 2019 en normenkader 2019 tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
7.4		 Wijziging benoeming plv.
gemeenteraad. In het scherm kunt u
		 en lid van de Drechtraad
dan klikken op Vergaderstukken in

raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een
agendapunt? Maak dan gebruik
van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Dit moet
u ten minste 48 uur voor aanvang
van de vergadering melden bij de
griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft
dan aan over welk onderwerp u iets
wilt zeggen. Vermeld ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Ten slotte doet de
voorzitter of een lid van de raad
een voorstel voor de behandeling
van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

Drechtstedendinsdag 14 januari 2020
De maandelijkse Drechtstedendinsdag vindt plaats in het gemeentehuis
van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. De
leden van de Drechtraad beraden
zich over onderwerpen die onze regio aangaan. Het programma op 14

ële versterking van Stroomlijn B.V.”.
Om 20.15 uur start een Themabijeenkomst over het Warmtenet in onze
Drechtraad
Van 19.00 tot 20.00 uur komt de regio. Hiervoor zijn ook HVC en de
Drechtraad bijeen. Op de agenda woningcorporaties uitgenodigd.
staat als bespreekstuk de “Financi- Beide bijeenkomsten zijn openbaar.
januari 2020:

Meer informatie
Heeft u vragen? Stuur ze aan regioMeer informatie, zoals agenda’s en griffie@drechtsteden.nl.
bespreekstukken, vindt u op de:
website van de Drechtraad.
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Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg 100

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

23 januari 2020 tot 24 februari 2020

8 januari 2020

Laan van Welhorst

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

2 december 2019 tot 11 augustus 2020

8 januari 2020

Activiteit

Datum ontvangst

Hark 45 t/m 51 en 69 t/m 75
bouwen 8 twee onder één kap woningen
		

bouwen, uitweg maken, hebben
of veranderen

2 december 2019

Korte Langesteijn 2

toevoegen 3 wasboxen

bouwen, planologisch afwijken

26 november 2019

Ring 140

plaatsen dakkapel

bouwen

28 november 2019

Sophiapromenade 14

interne verbouwing winkecentrum Hoogambacht

bouwen

17 december 2019

Onderdijkse Rijweg 260

realiseren aanbouw tussen bestaande woning en schuur

bouwen, planologisch afwijken

9 december 2019

De Volgerlanden-Oost

het vellen van 1 dode haagbeuk

houtopstand vellen

28 november 2019

Activiteit

Datum bekendmaking

Hark 137
bouwen woning
		

bouwen, uitweg maken, hebben
of veranderen

24 december 2019

Pieter van der Leeuwpad 11

plaatsen dakkapel/voordakvlak

bouwen

20 december 2019

Vrouwgelenweg 3 en 5

bouwen twee onder één kapwoning

bouwen, planologisch afwijken

24 december 2019

Vrouwgelenweg 41

vellen witte Paardenkastanje (particulier)

houtopstand vellen

31 december 2019

Waelneslaan 13

plaatsen dakopbouw en dakkapel

bouwen

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Watersnip 8
bouwen woning
		

bouwen, uitweg maken, hebben
of veranderen

24 december 2019

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 24 december 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Het Volgerland 40, ingediend op 28 oktober 2019
voor het plaatsen van een dakkapel, dubbele achteraanbouw en het toevoegen van de garage aan het woongedeelte, te verdagen tot uiterlijk 11 februari 2020.

*U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte
(team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.
**Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

